
 

NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X,  ngày 12 tháng 

01  năm 2022;  

 h o đề nghị của  hư ng t  c  ội đồng nh n   n tỉnh  à    iến thảo 

  ận của đại  i    ội đồng nhân dân tỉnh tại  ỳ họp  
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành 

chương trình kỳ họp thứ năm với các nội dung được xem xét, quyết định như sau: 

1. Thông qua 14 nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. 

1.1. Nghị quyết cá biệt 

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

- Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử 

dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. 

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B 

sử dụng vốn ngân sách địa phương. 

- Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để xây dựng dự án: Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 

trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-HĐND 
DỰ THẢO LẦN 2 

(Đã hoàn chỉnh theo ý kiến  

Đại biểu) 

          Quảng Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2022 
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- Nghị quyết về thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 

1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai 

tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. 

- Nghị quyết về kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

1.2. Nghị quyết quy phạm pháp luật 

- Nghị quyết về quy định chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một 

số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. 

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 

- Nghị quyết về quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

công tác chuẩn  ị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; 

chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh ngư i dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi 

trung học phổ thông trên địa  àn tỉnh. 

- Nghị quyết về sửa đổi,  ổ sung một số điều của Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính 

sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa  àn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán 

kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP. 

- Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với ngư i dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. 

- Nghị quyết về quy định cơ chế khuyến khích  ảo tồn, phát triển sâm 

Ngọc Linh và dược liệu trên địa  àn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến đối với các nội dung sau: 

1. Thống nhất nội dung Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 21 tháng 12 năm 

2021 của Ủy  an nhân dân tỉnh về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam 

năm 2020.  

2. Thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh tạm cấp kinh phí từ 

ngân sách tỉnh năm 2022 cho các xã, huyện dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trong th i gian ch  Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết 

định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quyết 

định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

và tỉ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mức trợ cấp đặc 

thù đối với công chức, viên chức và ngư i lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma 

túy Quảng Nam bằng mức quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành nghị quyết mới (chỉ thực hiện đến ngày 30/6/2022). 
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4. Thống nhất nội dung Báo cáo số 05/BC-UBND, số 06/BC-UBND   ngày 

07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá 

đất th i kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục bảng giá đất 

của 15/18 huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải trình nội dung ban hành quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

5. Thống nhất chủ trương:  

- Bổ sung 03 điểm mỏ khoáng sản vàng gốc (gồm: 02 điểm mỏ tại xã 

Phước Thành, huyện Phước Sơn: Khu vực Bãi Ruộng với diện tích 1,01 ha; khu 

vực thôn 2 (thôn 4B cũ) với diện tích 5,29 ha và 01 điểm mỏ tại khu vực Nước 

Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My với diện tích 7,1 ha) vào quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam để triển khai thực hiện và tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

( Phụ lục 01 kèm theo) 

- Bổ sung 47 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thư ng, 

gồm: 08 điểm mỏ sét, gạch ngói; 15 điểm mỏ đất san lấp; 21 điểm mỏ cát xây 

dựng; 03 điểm mỏ đá xây dựng  trên địa  àn các huyện: Tây Giang, Đông 

Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, 

Phú Ninh vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thư ng tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện và tích hợp vào 

quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(Phụ  ục 02 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất, quyết nghị tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này 

theo quy định của pháp luật.  

2. Trong quá trình thực hiện thăm dò, khai thác, cấp phép các điểm mỏ 

khoáng sản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau: 

- Đối với khu vực mỏ cát tại thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang và 

khu vực mỏ cát tại thôn Xa'ơi, xã A Vương, huyện Tây Giang chỉ được cấp phép 

khai thác khi có các phương án khai thác đảm bảo an toàn đối với công trình 

giao thông đư ng bộ, nằm ngoài hành lang an toàn giao thông, không gây sạt lở 

b  sông. 

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định tại 

Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quy 

định đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sử dụng công nghệ tiên tiến để thăm 

dò, khai thác; đánh giá tác động môi trư ng nghiêm ngặt, nhất là việc ảnh hưởng 

đến môi trư ng sau khai thác; thực hiện nghiêm việc ký quỹ, hoàn thổ phục hồi 

môi trư ng, lấy ý kiến của ngư i dân đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện 

hành trước khi cấp phép khai thác; tuyệt đối không làm ảnh hưởng, chồng lấn 
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vào rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, thực hiện nghiêm phương án trồng rừng thay 

thế và các nội dung liên quan khác đảm bảo theo quy định của Luật Lâm nghiệp và 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của 

Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, b , bãi sông. 

- Yêu cầu các đơn vị khai thác khoảng sản tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật 

về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong thăm dò, khai thác 

khoáng sản; phòng chống ô nhiễm tiếng ồn, bụi không khí, ô nhiễm nguồn nước 

mặt, nguồn nước ngầm tại các khu vực mỏ; chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại 

gây ra trong quá trình khai thác khoáng sản; cùng với chính quyền địa phương 

bảo đảm sinh kế cho ngư i dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản. 

- Đối với các địa phương trong quá trình cấp phép đề nghị căn cứ vào tình 

hình thực tiễn của từng địa phương, phân tích số liệu cụ thể về hiện trạng tài 

nguyên, trữ lượng để tính toán cung – cầu, dự báo thị trư ng nhằm đảm bảo khai 

thác khoáng sản hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo vệ môi trư ng, phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương.  

- Tăng cư ng công tác kiểm tra, thanh tra giám sát việc cấp phép, hoạt 

động khai thác, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà 

nước; bảo vệ môi trư ng trong quá trình khai thác khoáng sản theo cam kết 

được phê duyệt. 

3. Chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp th i 

tuyên truyền, phổ  iến và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

4. Thư ng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ năm thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại  iểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   
- Các sở,  an, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TTXVN tại Quảng Nam;  

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
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* Các ý kiến góp ý của đại biểu về dự thảo nghị quyết: 

- Hầu hết các đại  iểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến 

góp ý về câu chữ, kỹ thuật trình  ày văn  ản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn 

chỉnh dự thảo nghị quyết. 

-  Có 06 ý kiến đề nghị sửa đổi mục 3, Điều 2, cụ thể: 

+ Có 02 ý kiến đề nghị  bỏ đoạn “cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

nghị quyết mới”, viết lại thành: “Thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và ngư i lao động làm việc tại 

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam bằng mức quy định tại Nghị quyết số 

19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  Căn cứ 

các quy định hiện hành thực tế, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị 

quyết mới thay thế Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh”. 

+ Có 01 ý kiến đề nghị bỏ đoạn “chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh”, viết lại 

thành: “Thống nhất thực hiện mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và 

ngư i lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam bằng mức quy định 

tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết mới”. Vì nếu dùng 

cụm từ  “chủ trương” thì sau đó UBND tỉnh phải làm thủ tục gì nữa mới được áp 

dụng; nếu cho chủ trương thì rất chung chung. 

+ Có 03 ý kiến đề nghị về th i hạn áp dụng mức trợ cấp đặc thù đối với công 

chức, viên chức và ngư i lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, 

cụ thể: 01 ý kiến: Chậm nhất đến ngày 30/6/2022; 02 ý kiến: Đến hết ngày 30/6/2022. 

 

 

 

 

 


